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AFSPRAKEN EN VOORWAARDEN ZAALVERHUUR 

1. KOSTEN ZAALHUUR 
U huurt onze zaal voor 75,- per uur. Totale duur is tijd van binnenkomst tot tijd van vertrek. 
Dit is inclusief eventueel versieren en opruimen. Een dag eerder versieren is soms mogelijk. 
Hiervoor hanteren we eveneens bovenstaand tarief.


2. MOGELIJKE TIJDEN 
Vrijdag en Zaterdag tussen 13.00 en 24.00 uur

Zondag tussen 13.00 en 22.00 uur

Dinsdag t/m donderdag tussen 13.00 en 24.00 uur


3. INCLUSIEF 
Gebruik bar en koelingen

Gebruik tafels, statafels, buffettafels

Gebruik stoelen


4. OPTIONEEL 
Wij kunnen u diverse goederen in bruikleen aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden en 
prijzen hiervan.


5. BETALING 
Doormiddel van een betaalverzoek binnen twee weken te voldoen. U kunt op onze locatie 
ook pinnen of contact betalen. U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor een correcte 
en tijdige betaling. Indien niet tijdig wordt betaald behouden we ons het recht voor de zaal 
op de afgesproken datum aan een andere partij te verhuren. Zolang het volledige bedrag 
niet is betaald kunt u nergens aanspraak op maken. Door betaling gaat u akkoord met de in 
deze overeenkomst opgenomen afspraken en voorwaarden.


6. BORG 
Op de dag zelf betaalt u vooraf € 150,- borg. Als de zaal op tijd, op de juiste manier volgens 
onderstaande oplevering en zonder schade is opgeleverd, krijgt u dit na afloop direct terug.
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7. ANNULERING 
Indien een zaalreservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd.

• Bij annulering binnen 1 maand voor de gereserveerde datum: 100%

• Bij annulering binnen 2 maanden voor de gereserveerde datum: 50%

• Bij annulering binnen 3 maanden voor de gereserveerde datum: 25%

• Bij annulering buiten bovenstaande periodes € 50,-

Bij annulering storten wij de betaalde zaalhuur minus bovenstaande percentages/bedragen 
binnen een maand terug op het bankrekeningnummer waar eerder het betaalverzoek mee is 
voldaan. Mocht de betaling anders zijn voldaan dan dient u zelf aan te geven op welk 
rekeningnummer de retourstorting mag plaatsvinden.


8. VERPLAATSING 
Het verplaatsen van een zaalreservering is mogelijk. Dit kan echter tot een maand voor de 
gereserveerde datum. Mocht er, i.v.m. familieomstandigheden, later worden verplaatst is dat 
echter altijd bespreekbaar. Wordt later echter alsnog geannuleerd, dan gaat artikel 7 weer 
gelden. Hierbij gaan wij dan uit van de kortste periode tussen of de verplaatsingsdatum en 
1e reserveringsdatum of annuleringsdatum en 2e reserveringsdatum! 


9. OPLEVEREN ZAAL 
• Tafels, statafels, buffettafels en stoelen schoonmaken en aan de kant opgestapeld achter 

het gordijn zoals ontvangen. LET OP manier van opstapelen! Maximaal 6 per stapel!

• Versiering van het plafond verwijderen. Haakjes niet weggooien maar op de bar leggen 

a.u.b.?

• De gehele bar inclusief koelingen leegmaken.

• Vloer in de zaal vegen en/of stofzuigen.

• Rommel buiten voor de ingang zoals bekertjes en sigarettenpeuken opruimen. 

• Afval zoals etensresten, versiering, lege bekertjes, borden, bestek e.d. in de daarvoor 

bestemde containers naast onze locatie weggooien.
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10. ALGEMENE VOORWAARDEN 
Indien wij door overmacht de zaal niet aan u kunnen verhuren, hoort u dit zo spoedig 
mogelijk. In dat geval storten wij alle reeds betaalde delen, die betrekking hebben op deze 
zaalverhuurovereenkomst binnen een maand terug. Verder kunt u nergens aanspraak op 
maken.


Er mag NIETS aan de muren bevestigt, gehangen of geplakt worden! Indien dit wel gebeurt 
wordt € 75,- op uw borg ingehouden! Aan het plafond kan wat opgehangen worden. Hier 
hebben we speciale haakjes voor die men verplicht is te gebruiken! Vraag hierom!

Er mag GEEN confetti, zand of iets soortgelijks gebruikt worden / op de grond gegooid 
worden. Dit zorgt voor grote vervuiling in onze hele locatie. Wordt hier toch gebruik van 
gemaakt, dan brengen wij € 75,- schoonmaakkosten in rekening!


Vooraf lopen we de zaal door om eventueel aanwezige schade te noteren! Na afloop maken 
we dezelfde ronde. Nieuwe schade wordt direct verrekend met de borg. Wij maken hierbij 
gebruik van de volgende bedragen per schadegeval! Behang € 75,- / Plafondplaat € 10,- / 
Stoel € 25,- / Tafel € 50,- / Gebruik confetti € 75,-


Voor laden en lossen kunt u auto’s tijdelijk naast onze locatie parkeren. Zodra u daarmee 
klaar bent dient u de auto(’s) in de daarvoor bestemde parkeervakken te parkeren. Let op, 
rond ons bowlingcentrum is alles ‘blauwe zone’. U dient een parkeerschijf te gebruiken op 
de aangegeven tijden.


U dient te voldoen aan de Drank- en Horecawet die op dat moment actueel is. Nooit alcohol 
onder de 18 jaar!


Gasten dienen zich niet langdurig buiten de zaal te bevinden. Niet rondhangen in de 
gangen, toiletten of bij de bowlingbanen.


Consumpties die in de zaal worden verstrekt dienen daar ook te blijven.


Binnendeuren niet open laten staan i.v.m. andere gasten in ons bowlingcentrum. 


Bij harde muziek dient de buitendeur dicht te blijven. Bij overlast wordt op verzoek van de 
verhuurder muziek ten alle tijde direct zachter gezet.
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45 Minuten voor de afgesproken eindtijd, doch uiterlijk 23.15 uur, gaat de muziek uit en 
kunnen de gasten afscheid nemen.


De zaal heeft 2 elektra groepen van ieder maximaal 3600 Watt. Bij overschrijding treedt de 
beveiliging in werking. Deze word maximaal 2x gereset.


Binnen mag niet gerookt worden, ook geen e-sigaret (VAPE). Open vuur is verboden.


Wij kunnen nooit verantwoordelijk worden gesteld voor achtergebleven en/of zoekgeraakte 
bezittingen!


Verder zijn onze huisregels ten alle tijde van kracht.


11. SLOTBEPALING 
Indien niet aan deze ‘Afspraken en Voorwaarden Zaalverhuur’ wordt voldaan behouden wij 
ons het recht de verhuur te annuleren, danwel de verhuur op zaalverhuurdatum per direct te 
beëindigen zonder enige vorm van restitutie.


